નલી ઔદ્યગગક નીતિ-૨૦૧૫ અંિગગિ ‘Assistance for Startups/Innovation’ મજના ન્લમે ભાન.તધક
મુખ્મ વગિલશ્રી(ઉદ્યગ ને ખાણ તલબાગ)ના ધ્મક્ષસ્થાને િા.૧૭/૦૫/૨૦૧૬ના યજ ફયે ૪.૦૦ કરાકે
મજામેર યાજમકક્ષાની વતભતિની િથી ફેઠકની કામગલાશી નંધઃનલી ઔદ્યગગક નીતિ-૨૦૧૫ના િા.૨૭/૦૧/૨૦૧૫ના ઠયાલ મુજફ ‘Assistance for Startups/Innovation’
મજના ભાટે SLIC ના ધ્મક્ષ ભાન.તધક મુખ્મ વગિલશ્રીની ધૌમક્ષિાભાં યાજમકક્ષાની વતભતિની ત્રીજી
ફેઠક િા.૧૭/૦૫/૨૦૧૬ના યજ iNDEXTb, કતભટટરૂભ, ગાંધીનગયભાં ફયે ૪.૦૦ કરાકે ભે ર શિી.
અ ફેઠકભાં નીિે જણાલેર વભૌમશ્રી/અભંતત્રિશ્રીઓ શાજય યશેર શિાં.
૧

શ્રી યતલંદ ગ્રલાર, IAS

ધ્મક્ષશ્રી

તધક મુખ્મ વગિલશ્રી,ઉદ્યગ ને ખાણ
તલબાગ,ગાંધીનગય

૨

શ્રીભિી ભભિા લભાગ , IAS

વભ્મ શ્રી

ઉદ્યગ

કતભળનયશ્રી,

ઉદ્યગ કતભશ્નયની

કિેયી,

ગાંધીનગય
૩

શ્રી શફટ
ગ ગ ક્રીશ્ચીમન

વભ્મ શ્રી

નાણાકીમ વરાશકાયશ્રી, ઉદ્યગ ને ખાણ તલબાગ,
ગાંધીનગય.

૪

શ્રી ડ. લી. એવ. ુયાની

વભ્મ શ્રી

કતભળનયશ્રી, ટેક્નનકર એજ્યુકેળન કતભશ્નયની કિેયી,
ડૉ. જીલયાજ ભશેિા બલન, ગાંધીનગય

૫

શ્રી ફી એવ ભશેિા

વભ્મ શ્રી

નામફ

વગિલશ્રી,ઉદ્યગ

ને

ખાણ

તલબાગ,

ગાંધીનગય.
૬

શ્રી એિ.ડી.શ્રીભાી

વભ્મ વગિલ શ્રી

તધક

ઉદ્યગ

કતભળનયશ્રી(તલસ્િયણ),

ઉદ્યગ

કતભશ્નયની કિેયી, ગાંધીનગય
૭

શ્રી અય. ડી. ફયશટ

વભ્મ શ્રી

વંયનુ િ

ઉદ્યગ કતભળનયળ (વલ્ટ/ટેક્ષટાઆર) ,

ઉદ્યગ કતભશ્નયની કિેયી, ગાંધીનગય
૮

શ્રી વંજમ યં ધાય

અભંતત્રિ

૯

શ્રી સુતનર ાયે ખ

ખાવ અભંતત્રિ

૧૦

શ્રી યે ળ લયા

અભંતત્રિ

ભેનેજંગ ડામયે નટય, GVFL
એડલાઆઝય, ઝાઆડવ-કેટડરા, ભદાલાદ
શેડ-નલગરટી એસ્યુયન્વ, ભદાલદ યુતનલતવિટી,
ભદાલાદ

૧૧

શ્રી  ૂલગ જે. યાલર

અભંતત્રિ

ડેપ્યુટી ડામયે નટય, જી.ટી.યુ., િાંદખેડા

૧૨

શ્રી તિન જી

અભંતત્રિ

CIIE, IIM-A

૧૩

શ્રી અષુિ

અભંતત્રિ

પ્રપેવય,DAIICT, ગાંધીનગય

ભાન. તધક મુખ્મ વગિલશ્રી(ઉ.ખા.તલ.)એ વોને અલકાયી ફેઠકની ળરૂઅિ કયી. ફેઠકની ળરૂઅિભાં ઉદ્યગ
કતભશ્નયશ્રીએ ભાન. ધ્મક્ષશ્રી ને તધક મુખ્મ વગિલશ્રી(ઉ.ખા.તલ.) િેભજ વલે વભ્મ ને અભંતત્રિશ્રીઓને
અલકામાગ.ત્માયફાદફેઠકના એજન્ડા મુજફ કામગલાશી ળરૂ કયલાભાં અલી.
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એજન્ડા: ૧

સ્ટાટગ/આનલેળન’ મજના ન્લમે ગિ ફેઠક િા.૨૫/૦૨/૨૦૧૬ના યજ મજામેર યાજ્મકક્ષાની વતભતિની
ફીજી ફેઠકની કામગલાશી નંધને વો વભ્મશ્રીઓની ભંજૂયીથી ફશારી અી.

એજન્ડા: ૨

કામગલાશી નંધના એનળન ટેકનના બાગરૂે નડર આન્સ્ટીટયુટ િયીકે ભાન્મ છ (૬) વંસ્થાઓ ૈકી િાય (૪)
વંસ્થાઓને કાભગીયી ળરૂ કયલા દયે કને રૂ.૧૦.૦૦ રાખ ય-ભટીયીમલ્વ િથા આનલીભેન્્વ ખયીદલા ભાટે
િથા રૂ.૫.૦૦ રાખની યકભ ભેન્ટય વતલિવીવ ભાટે ભી કુર રૂ.૧૫.૦૦ રાખની ગ્રાન્ટ ચ ૂકલણી કયી દે લાભાં
અલેર છે . R. K. University, યાજકટ ને Dharmsinh Desai University, નડીમાદ દસ્િાલેજના બાલે
ગ્રાન્ટની ચુકલણી થમેર નથી શલાનુ ં જણાવ્યુ.ં

એજન્ડા: ૩

વદય મજના શેઠ નડર આન્સ્ટીટયુટ િયીકે ભાન્મિા અલા ત્રે ભે ર યજીઓ ૈકી ફેઠકભાં યજુ
થમેર િોદ ( ૧૪) વંસ્થાઓના એજન્ડા ૈકી ફે ( ૨) વંસ્થાઓને નડર આન્સ્ટીટયુટ િયીકે ભાન્મ યાખલા વલે
ઉક્સ્થિ વભ્મશ્રીએ વંભતિ અી.
૧. Anand Agricultural University, અણંદ
૨. Institute of Rural Management, અણંદ
ન્મ ફાય ભાન્મિા ભેલા ભાટે કયે ર

( ૧૨) વંસ્થાઓને દયખાસ્િ re-verification ભાટે defer કયલાભાં

અલી.
અ અંગે લધુભાં િિાગ થિાં નડર આન્સન્સ્ટટયુટ િયીકે ભાન્મિા ભેલલા ભાટે દયખાસ્િ કયે ર વંસ્થાઓની
યજીઓ અંગે જે િે વંસ્થા મુભ ૂિ યીિે આનક્યુફેળન વેન્ટય ધયાલે છે કે કેભ ! છે લ્રા ફે લગથી
કામગયિ છે કે કેભ ! કેટરા incubatee કામગયિ છે ! લગેયે , જેલા તનતશ્ચિ ભાદં ડને અધાયે નક્કી કમાગ
છી જ કતભટટ વભક્ષ બરાભણ ભાટે મુકલી જઆએ િેવ ુ ં ભંિવ્મ યજુ થયુ ં ને અ ભાટેના ભાદં ડ
નક્કી કયલાનુ ં CIIEને વંલાભાં અવ્યુ ં અથી તનતશ્ચિ થમેરા ભાદં ડના અધાયે GVFLને વાથે યાખીને
શલે છી નીિે યજદાયને મુરલીને છી અગાભી તભટંગભાં મુકલાનુ ં નક્કી કયલાભાં અવ્યુ.ં
નીિે દળાગલેર ફાય (૧૨) વંસ્થાઓનેSubject to re-verification વાથે defer કયલાભાં અલેર છે .
૧. Aashrey, ભદાલાદ
૨. Silver oak College of Technology & Engineering, ભદાલાદ
૩. Oakbrook Business School, ભદાલાદ
૪. Global Youth Synergy Foundation, ગાંધીનગય
૫. SAL Institute of Engineering and Technology, ભદાલાદ
૬. Karnavati Medical Trust, ઉલયવદ
૭. Sigma Polytechnic, લડદયા
૮. Shroff S. R. College of Chemical Technology, બરૂિ
૯. Man Made Textile Research Association, સુયિ
૧૦. SEMCOM, લલ્લ્બ તલદ્યાનગય
૧૧. Birla Vishwakarma Mahavidyalaya, લલ્લ્બ તલદ્યાનગય
૧૨. C. U. Shah University, સુયેન્રનગય
અ ફાફિે લધુ િિાગ થિાં ભાન.તધક મુખ્મ વગિલશ્રીએ સુિન કયુગ કે , Industries Commissionerate
Office, GVFL ને CIIE વાથે ભીને નડર આન્સન્સ્ટટયુટ િયીકે ભાન્મિા ભેલલા ભાટે દયખાસ્િ કયે ર
વંસ્થાઓની ુન:િકાવણી કયળે. જે િે વંસ્થાની િકવણીભાં

GVFL ને CIIEએ લશ્મ મુરાકાિ
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રેલાની યશેળે , અ ભાટે વદય ભીટંગભાં ઉક્સ્થિ CIIEના પ્રતિતનધી શ્રી તિન જીને વંસ્થાઓની
ુન:િકાવણી ભાટેન ુ ં format ફનાલલાનુ ં સુિન કયલાં અવ્યુ.ં િેઓ દ્વ્રાયા યજુ કયે ર format ત્રે અ
ભીનં્વ વાથે Annexure-Iના નાભથી ગફડેર છે .
અ પ્રભાણે જ કઆ યુતનલતવિટટ/કરેજ/ક્ષૈક્ષગણક વંસ્થા જ મુભ ૂિ યીિે આનક્યુફેળન વેન્ટય ધયાલિી
ન શમ િ ણ િેભને તનધાગયીિ ભાદં ડના અધાયે ગ્રાહ્ય યાખલી જઆએ િેવ ુ ં નક્કી કયલાભાં અવ્યુ.ં
અ ઉયાંિ ગાઉ ભંજૂય થમેર નડર આન્સન્સ્ટટયુટની ણ નલા સુિલેર ભાદં ડના અધાયે
ુન:િકાવણી કયલાનુ ં નક્કી થયુ.ં
એજન્ડા: ૪

સ્ટાટગ/આનલેળન’ મજના અંિગગિ િાય (૪) નડર આન્સન્સ્ટટયુટ ભાંથી આનલેટીલ પ્રજેન્વની કુર થઆને
૩૭ બરાભણ ત્રેની કિેયીને ભે ર શિી.
વદય બરાભણને ધ્માને રેિાં િેઓને ચુકલાનાં થિાં Sustenance Allowanceની ચુકલણી અંગે વસ્ટેનન્વ
રાઉન્વ આનલેટયની અતથિક ક્ષભિા અંગે િિાગ થિાં નક્કી થયુ ં કે એક કે લધાયે ધંધા િાલુ શમ િેલા
આનલેટયને િેભજ વનવેવ થમેર સ્ટાટગ ભાં નાના ભટાં સુધાયા ભાટે જે સ્ટાટગ ભાં જે િે વંસ્થા
િેભજ NI/Angel દ્વાયા વપીશ્મન્ટ યકાણ થયુ ં શમ િ િેલા ટકસ્વાઓભાં ણ અ વશામ ચુકલલાનુ ં
ઉગિિ જણાતુ ં નથી , અથી નડર

આન્સન્સ્ટટયુટ દ્વાયા િેભનાં આન્ક્યુફેળન વેન્ટયભાં યજીસ્્ડ થમેરા

આનલેટયવની અસુિલેર ભાદં ડની િકાવણી કમાગફાદ જ Sustenance Allowanceની ચુકલણી કયલાનુ ં
યશેળ.ે અથી ત્રેની કિેયીને

ભે ર િભાભ આનલેટીલ પ્રજેન્વની બરાભણને આનલેટયની અતથિક

ક્સ્થતિની ુન:િકાવણી ભાટે યિ કયલાન તનણગમ રેલાભાં અવ્મ , ઉયાંિ ક્ષૈક્ષગણક કટયક્યુરભનાં
બાગરૂે િારિાં પ્રજેન્વને વદય મજના શેઠર વશામ ભલાત્ર થળે નટશ િેવ ુ ં ણ સુિન કયલાભાં
અવ્યુ.ં
ગિ ફેઠકભાં યજુ કયે ર i-Createની Marketing Allowance ભાટે ભે ર છ ( ૬) દયખાસ્િભાં ણ અ
ભાદં ડ મુજફ લાસ્િતલક જરૂયીમાિની િકાવણી કયી ુન:યજુ કયલાન તનણમ
ગ રેલાભાં અવ્મ.
એજન્ડા: ૫

વદય મજના અંિગિ
ગ િા: ૨૭/૦૪/૨૦૧૬ના યજ ત્માય સુધી ભાન્મ કયે ર કુર ૧૮ નડર આન્સન્સ્ટટયુટ
વાથેની પ્રથભ ભીટંગની તભની્વ ને િેઓ ભાટે ફનાલેર ગાઆડ્રાઆન્વને વલગ ઉક્સ્થિ વભ્મ દ્વાયા
ફશારી અલાભાં અલી.
ં ાનભાં Venture Studioના પ્રતિતનતધશ્રી યે ળ લયા દ્વાયા
લધુભાં ગિ ફેઠકભાં કયે ર સુિનના નુવધ

Prototype Development ને Marketing Allowance ભાટે રગ રગ ભાખાં શેઠર કેટરા ખિગની ભંજુયી
અી ળકામ િે અંગેન ુ ં Format share કયલાભાં અવ્યુ ં ને વલગ ઉક્સ્થિ વભ્મ દ્વાયા વંભતિ અલાભાં અલી.
વદય Format ત્રે અ ભીનં્વ વાથે Annexure-II ના નાભથી ગફડેર છે .
અંિભાં કઆ િિાગ ફાકી ન યશેિાં ઉક્સ્થિ અભંતત્રિ વભ્મશ્રીઓન અબાય ભાની ફેઠકની કામગલાશી
ુણગ જાશેય કયલાભાં અલી.

Sd/-

Sd/-

Sd/-

વભ્મ વગિલ ને

ઉદ્યગ કતભશ્નયશ્રી

ધ્મક્ષશ્રી ને

તધક ઉદ્યગ કતભશ્નયશ્રી
(તલસ્િયણ)

ભાન.તધક મુખ્મ વગિલશ્રી
(ઉદ્યગ ને ખાણ તલબાગ)
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Annexure-I
Evaluation Framework for Nodal Institutes
1. Goals of a Nodal Institute / Incubator:
 Identify gaps in the entrepreneurial ecosystem of the region / sector and create
interventions to bridge the gap
 Develop internal and stakeholders’ capacities to support innovative startups
 Scout for innovative startups
 Provide early stage support innovative startups and mitigate their key risks
including:
a. Product Risk
b. Market Risk / Distribution Risk
c. Financing Risk
d. Regulatory Risk
e. Business Model Risk
2. Minimum Requirements:
 In order to achieve these goals, it is critical that the Nodal Institute has the ability
and vision to do so.
 In our experience, a nodal institute / incubator needs to have the following as
minimum criteria to even get started:
1. Full time Incubation Manager - with a salary of Rs. 10L to Rs. 15L p.a.
2. Operational Funds – Commitment of a Minimum of Rs. 70 L to 1.25 Cr p.a.
from the host institute / sponsor
3. Entrepreneurship experience (for the incubation manager) – either in
supporting startups, or being an entrepreneur
3. Evaluation Parameters:
Sr
No
1

Parameter
Team

2

Networks

3

Infra

4

Governance &
Support

5

Overall Vision

Details

Decision Points

Rating

Fulltime Incubator Manager Yes / No
Relevant Experience in
Does the team have relevant prior
Entrepreneurship
experience?
With Startups / Students
Does the Nodal Institute have
networks and/or enjoys a
With Investors/Donors /
reputation with the ecosystem
Sponsors
With Service Providers
With Donors / Sponsors
Co-working / Office Space
Yes / No
for 30 Startups with
internet, etc
Lab Space / Fablab / Tool
Yes / No
Rooms
Financial Commitment from Amount of Funds committed for
Host Institute / Sponsoring
3 years
Organization
Separate Legal Entity /
Yes / No / Proposed
Autonomy
Does the incubator have a strong and valid vision?
4

4. Application Form:
1. Organization Specific Details:
Name, year of establishment, current legal status
Details of Host Institution / Promoting
Organization (100 words)
Nature of Activities of the Host Organization
Financial Details
Infra and Space details
Details of Entrepreneurship Activities over the past
3 years
2. NI/Incubator Specific Details:
Statement of Purpose of Incubator
Focus Sectors
Startup Ecosystem in the region
Committed infrastructure to the incubator
Technical Resources (in line with the sectors
identified above)
3. Partnerships / MoUs
4. Financials
Financial Commitment from parent body for
Infrastructure
Financial commitment from parent body for
operation expenses for up to 3 years
Potential Funding Sources for the incubator
5. Key Challenges setting up the incubator

5

Annexure-II
Broad Guidelines for Startup Scheme fund allocation
recommended maximum
Sr. Components of funding under GoG startups
(as % of approved fund)
No. scheme
Product Development Fund
1 Development / R&D Manpower expenses
40%
2 Prototype expenses
50%
3 Customer Validation expenses
40%
Product development fund is recommended to be
approved for startups for spending within 0 to 2
years from their start date.
Product Marketing / Launch Fund
1 Marketing/Sales Staff expenses
30%
2 Business Development expenses
60%
3 Product Refinement expenses
50%
Product Marketing / Launch fund is recommended
to be approved for startups for spending within 0 to
3 years from their start date.
Notes
1 The above components are suggested, keeping view the experiences of startups so
far. This is to help the startup balance it spending to ensure coordinated and all
round growth and also to ensure due-diligence on spending by Nodal agency.
2 The maximum recommended percent are kept with a view to accommodate
variations across startups. So if a startup reaches higher limits in any component,
then it is balanced by lower spending in other components, as total cannot exceed
100% of funds approved.
3 In case of specific startup requiring an exception to above and needs to exceed
maximum % in specific component, due to its specific needs, the same will be
checked by Nodal Agency and may be approved after due diligence to check the
justification for the same. The Nodal Agency may keep a record of such approval
with reasons.
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